
 

 

UMOWA NR............................. 

W dniu ………………… roku pomiędzy:  

Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-

26, zwaną dalej „Dotującym”, reprezentowaną przez Prezydenta Wojciecha Szczurka, 

z upoważnienia którego występuje: 

..........................................................., 

a 

..........................................................., zamieszkałym w ………………………………., 

legitymującym się numerem PESEL …………………………., zwaną/-ym dalej 

„Dotowanym” 

na podstawie §5 ust. 10 Uchwały Rady Miasta Gdyni Nr XLI/1256/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. 

Pom. z 2022 r. poz. 2059), art. 403 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), a także art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz. 1240 z późn. zm.), w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dotowanego z dnia 

…...................................... o przyznanie dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

Dążąc do poprawy jakości powietrza i klimatu poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii w 

transporcie, zwiększanie udziału niskoemisyjnych środków transportu, równoważenie 

transportu, a także zmniejszenia hałasu na terytorium Gminy Miasta Gdyni oraz propagowania 

działań i postaw proekologicznych wśród jej mieszkańców, Strony zgodnie postanawiają: 
 

§1 

Dotujący zobowiązuje się do przekazania Dotowanemu dotacji celowej na realizację przez 

Dotowanego inwestycji polegającej na zakupie roweru wyposażonego w pomocniczy napęd 

elektryczny, o którym mowa w art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 

o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), w celach niezwiązanych 

z działalnością gospodarczą (dalej zwanej jako „zadanie”).  
 

§2 

1. Termin realizacji zadania oraz wykorzystania dotacji strony ustalają na 2 miesiące od dnia 

zawarcia niniejszej umowy, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku 

kalendarzowego, w którym zawarto niniejszą umowę. 

2. Przez zrealizowanie zadania rozumie się nabycie przez Dotowanego prawa własności 

roweru elektrycznego, o którym mowa w §1 umowy, w drodze umowy sprzedaży. 

3. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę przez Dotowanego całości ceny za 

przedmiot zrealizowanego zadania, w związku z którym Dotujący zobowiązał się do 

przekazania dotacji. 
 

§3 

1. Planowaną wysokość dotacji, o której mowa w §1 umowy, określono na podstawie 

wniosku złożonego przez Dotowanego wraz z wymaganymi załącznikami, na kwotę … zł 

(słownie: ………………………… zł ………………………….gr). 

2. Rzeczywista wartość dotacji w wysokości odpowiadającej 50% wartości poniesionych 

kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł, ustalona zostanie na podstawie 

dokumentów rozliczeniowych potwierdzających realizację zadania i wykorzystanie 

dotacji, przedłożonych przez Dotowanego w terminie 14 dni od dnia, w którym Dotowany 

łącznie: zrealizował zadanie i wykorzystał dotację. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej, należy przekazać we wskazanym tam 

terminie: 



 

 

- w formie pisemnej – do siedziby Urzędu Miasta Gdyni do Kancelarii Ogólnej przy Al. 

Marszałka Piłsudskiego 52/54 albo przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni; 

- w formie dokumentowej – wysyłając w formie załączników w formacie .pdf na adres: 

mobilnosc@gdynia.pl z żądaniem potwierdzenia odbioru/doręczenia. 

4. Dotujący ma prawo żądać od Dotowanego przedstawienia w wyznaczonym terminie 

dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących rozliczenia końcowego realizacji 

zadania. 

5. Dotacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przelana po pozytywnej weryfikacji złożonych 

przez Dotowanego dokumentów rozliczeniowych potwierdzających realizację zadania 

i wykorzystanie dotacji, nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty ich złożenia na 

rachunek bankowy Dotowanego o numerze:  
                          

 

§4 

1. Z uwagi na cel oraz przeznaczenie przekazanej dotacji Dotowany zobowiązuje się do 

utrzymania trwałości zrealizowanego zadania, na które przekazana została mu dotacja 

celowa, przez okres trzech lat od daty realizacji zadania określonej na dokumentach 

rozliczeniowych potwierdzających realizację zadania i wykorzystanie dotacji.  

2. Przez utrzymanie trwałości zrealizowanego zadania rozumie się, spełnione łącznie, 

zachowanie przez Dotowanego prawa własności do zakupionego roweru oraz nieprzerwane 

zamieszkiwanie na terenie Gminy Miasta Gdyni. W okresie utrzymania trwałości 

zrealizowanego zadania Dotowany nie może uczynić zakupionego roweru przedmiotem 

umów, których treścią byłoby upoważnienie innych osób do korzystania 

z niego (m.in. użyczenia, najmu, dzierżawy). 

3. Dotowany zobowiązany jest do umieszczenia niezwłocznie po realizacji zadania, 

o którym mowa w § 1 umowy, w widocznym miejscu na rowerze elektrycznym, będącym 

przedmiotem zadania, dedykowanej naklejki informującej o dofinansowaniu zakupu 

roweru w ramach dotacji i zachowania jej w należytym stanie w okresie trwałości 

zrealizowanego zadania. Naklejka ta dostarczona została Dotowanemu przez Dotującego 

przy zawarciu niniejszej umowy, co Dotowany kwituje podpisując niniejszą umowę. W 

przypadku utraty naklejki, jej zniszczenia lub zatarcia przed upływem okresu utrzymania 

trwałości zrealizowanego zadania Dotowany informuje o tym Dotującego. Strony 

ustalają wspólnie termin i sposób wydania Dotowanemu nowej naklejki.  

4. Dotowany jest zobowiązany do wysłania na adres: mobilnosc@gdynia.pl zdjęcia numeru 

ramy zakupionego roweru oraz roweru wraz z widoczną dedykowaną naklejką, o której 

mowa w ust. 3, najpóźniej w dniu dostarczenia do urzędu dokumentów rozliczeniowych 

potwierdzających realizację zadania i wykorzystanie dotacji. 

5. Dotowany zobowiązuje się do wzięcia udziału w prowadzonych przez Urząd Miasta Gdyni 

okresowych badaniach ewaluacyjnych dot. jego nawyków transportowych. Wzór ankiet 

ewaluacyjnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Badania będą prowadzone w 

formie elektronicznej, 2 razy każdego roku, w okresie trwałości zrealizowanego zadania. 

Na wskazany w umowie adres e-mail, Dotowany otrzyma wiadomość z adresu 

mobilnosc@gdynia.pl, w którym będzie link do stosownej ankiety. Ankietę należy 

wypełnić w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wiadomości. Wyjątek stanowi 

pierwsza ankieta, którą należy wypełnić bez zbędnej zwłoki po zawarciu niniejszej umowy 

dotacyjnej. 

6. Dotowany zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Dotującego o wszelkich 

zdarzeniach zaistniałych w okresie utrzymania trwałości zrealizowanego zadania, które 

mają lub mogą mieć wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy, w szczególności 

o utracie lub uszkodzeniu roweru na skutek kradzieży lub innych zdarzeń.  
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§5 

1. W ramach realizacji niniejszej umowy Dotujący zastrzega sobie uprawnienie do 

sprawowania kontroli nad realizacją zadania, sposobem wykorzystania dotacji oraz 

realizacją przez Dotowanego innych postanowień niniejszej mowy, w tym obowiązku 

utrzymania trwałości zrealizowanego zadania. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1 powyżej, pracownicy Dotującego mogą badać 

dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny 

prawidłowości realizacji zadania lub wykorzystania dotacji, oraz żądać udzielenia 

informacji dotyczących realizacji zadania. Dotowany na żądanie Dotującego jest 

zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić 

wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez Dotującego. 

3. W ramach kontroli obowiązku utrzymania trwałości zrealizowanego zadania: 

1)   Dotujący może w okresie utrzymania trwałości zrealizowanego zadania zwrócić 

się do Dotowanego o przedłożenie oświadczenia o dysponowaniu prawem własności 

roweru elektrycznego, o tym, iż rower elektryczny nie stanowi przedmiotu żadnych 

umów, których treścią byłoby upoważnienie innych osób do korzystania 

z niego, a także o tym, iż Dotowany zamieszkuje na terytorium Gminy Miasta Gdyni. 

Dotowany ma obowiązek przedłożyć Dotującemu wskazane oświadczenie w formie 

pisemnej na adres siedziby Dotującego lub dokumentowej (skanu podpisanego przez 

siebie oświadczenia) na adres e-mai: mobilnosc@gdynia.pl, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, 

2)   Dotowany wyraża zgodę na okazanie przedstawicielom Dotującego roweru w 

swoim miejscu zamieszkania na terenie Gminy Miasta Gdyni, na każde żądanie 

Dotującego, w terminie uzgodnionym przez Strony lub w trakcie niezapowiedzianej 

kontroli prowadzonej przez pracowników Dotującego, w ciągu całego okresu 

trwałości zrealizowanego zadania. 
 

§6 

1. Dotowany zapłaci Dotującemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1)   niedotrzymania któregokolwiek z terminów wyznaczonych lub określonych 

zgodnie z §5 ust. 2 lub §5 ust. 3 pkt 1 umowy – w wysokości 50 zł za każdy dzień 

zwłoki, 

2)   nieokazania lub uchylania się od okazania roweru Dotującemu wbrew 

obowiązkowi, o którym mowa w §5 ust. 3 pkt 2 umowy – każdorazowo w wysokości 

20% przekazanej dotacji. 

2. Dotujący zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych. 
 

§7 

1. Umowa może być rozwiązana jednostronnie przez Dotującego ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku: 

1) niedotrzymania przez Dotującego terminu realizacji zadania lub terminu 

wykorzystania dotacji określonych w §2 ust. 1 umowy, 

2) nieprzedłożenia przez Dotującego w terminie określonym w §3 ust. 2 umowy 

dokumentów rozliczeniowych potwierdzających realizację zadania i wykorzystanie 

dotacji, 

3) zbycia prawa własności roweru będącego przedmiotem zadania, o którym mowa w 

§1 umowy, przed upływem okresu trwałości zrealizowanego zadania, 

4) w przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza terytorium Gminy Miasta Gdyni 

przed upływem okresu trwałości zrealizowanego zadania, 
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5) odmowy poddania się kontroli, o której mowa w §5 ust. 1-3 umowy, lub stawiania 

istotnych przeszkód jej przeprowadzenia. 

2. Rozwiązując umowę w przypadkach określonych w ust. 1 powyżej Dotujący jednocześnie 

wskaże Dotowanemu kwotę przekazanej dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku 

stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1; termin zwrotu przekazanej dotacji 

oraz nazwę i numer rachunku bankowego do wpłaty zwracanej kwoty dotacji. 

3. Obowiązek zwrotu dotacji nie wyłącza uprawnienia Dotującego do naliczenia 

Dotowanemu kar umownych, o których mowa w §6 umowy. 
 

§8 

1. Wszelkie zawiadomienia, żądania i inne oświadczenia woli lub wiedzy udzielane lub 

składane na podstawie niniejszej umowy przez Strony będą miały formę pisemną, 

elektroniczną lub dokumentową i wysyłane będą na następujące adresy: 

a) dla Dotowanego: 

……………………. 

b) dla Dotującego: 

……………………. 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 

3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresów, 

siedzib i adresów e-mail. 

4. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, zawiadomienia, 

żądania i oświadczenia dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za 

doręczone. 
 

§9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności.  

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Dotującego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 
 

§10 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

1) Wzór ankiety ewaluacyjnej dla osób korzystających z dotacji celowej na zakup 

roweru elektrycznego. 

2) Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku Dotowanego. 

3) Zgoda na publikację danych osobowych (imię i nazwisko) związanych 

z wnioskiem i przyznaniem dotacji na zakup roweru elektrycznego. 

4) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
 

§11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Dotującego 

i jednym dla Dotowanego. 

 

………………………………….     …………………………… 

DOTUJĄCY         DOTOWANY



 

 

Załącznik nr 1 do umowy o przyznanie dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego – ankieta ewaluacyjna 

 

ANKIETA EWALUACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DOTACJI 

CELOWEJ NA ZAKUP ROWERU ELEKTRYCZNEGO 

Bezpośrednio po podpisaniu umowy o dotację celową 
 

1. Jaki jest główny cel planowanego przez Pana/Panią zakupu roweru elektrycznego? 

 Dojazdy do pracy / szkoły / na uczelnię 

 Realizacja innych zadań (np. zakupy, odwiedziny, usługi) 

 Sport, turystyka i rekreacja 

 

a. (dla zaznaczonych odpowiedzi 1 i 2 z pytania 1.) Ile kilometrów masz do głównego celu podróży, 

dla którego zakupiłeś rower? ………. 

 

2. Czy zakupiłby/zakupiłaby Pan/Pani rower elektryczny, gdyby nie mógłby/nie mogłaby Pan/Pani 

skorzystać z tej dotacji? 

 Tak 

 Nie 

 

3. Co oprócz dotacji skłoniło Pana/Panią do zakupu roweru elektrycznego? 

 Wysokie ceny paliwa 

 Wysokie ceny biletów na komunikację miejską 

 Regulacje parkingowe 

 Zatłoczenie na drogach 

 Ekologia 

 Prestiż 

 Ułatwienie w pokonywaniu wzniesień 

 Zdrowie 

 

4. Jak najczęściej się Pan/Pani przemieszcza? 

 Komunikacja miejska 

 Samochód 

 Motocykl, skuter 

 Rower 

 Rower elektryczny 

 Pieszo 

 Łącze kilka środków transportu 

 Nie przemieszczam się wcale lub prawie wcale 

 

5. Proszę określić, które stwierdzenia najbliżej Pana/Panią opisują: 

• Rower elektryczny zakupiony przy użyciu dotacji jest moim pierwszym rowerem (Tak /Nie) 

• Zacznę jeździć rowerem po dłuższej przerwie (Tak /Nie) 

• Zamienię część podróży samochodem na rower elektryczny (Tak /Nie) 

• Zamienię część podróży innym środkiem transportu na rower elektryczny (Tak /Nie) 

 

6. Liczba środków transportu w prowadzonym przez Pana/Panią gospodarstwie domowym 

• Samochód ….. 

o w tym: Diesel …..     Benzyna …..     Elektryczny …..     Hybrydowy ….. 

• Motocykl, skuter ….. 

• Rower ….. 

• Rower elektryczny ….. 

 

7. Pana/Pani status społeczno-zawodowy: 

 Pracujący 

 Niepracujący 

 Uczeń/student 

 Pracujący uczeń/student 

 Emeryt/rencista 

 Pracujący emeryt/rencista 



 

 

 

8. Liczba osób w prowadzonym przez Pana/Panią gospodarstwie domowym? ….. 

 

 

ANKIETA EWALUACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z DOTACJI 

CELOWEJ NA ZAKUP ROWERU ELEKTRYCZNEGO 

Ankieta w czasie trwania umowy o dotację celową 
 

1. W jakim celu najczęściej podróżuje Pan/Pani rowerem elektrycznym? 

 Dojazdy do pracy / szkoły / na uczelnię 

 Realizacja innych zadań (np. zakupy, odwiedziny, usługi) 

 Sport, turystyka i rekreacja 

 

a. (dla zaznaczonych odpowiedzi 1 i 2 z pytania 1.) Ile kilometrów masz do głównego celu podróży, 

dla którego zakupiłeś rower? ………. 

 

2. Jaka jest Pana/Pani główna motywacja korzystania z roweru elektrycznego? 

 Wysokie ceny paliwa 

 Wysokie ceny biletów na komunikację miejską 

 Regulacje parkingowe 

 Zatłoczenie na drogach 

 Ekologia 

 Prestiż 

 Ułatwienie w pokonywaniu wzniesień 

 Zdrowie 

 

3. Jak najczęściej się Pan/Pani przemieszcza? 

 Komunikacja miejska 

 Samochód 

 Motocykl, skuter 

 Rower 

 Rower elektryczny 

 Pieszo 

 Łącze kilka środków transportu 

 Nie przemieszczam się wcale lub prawie wcale 

 

4. Jak często korzysta Pan/Pani z roweru elektrycznego? 

 Codziennie 

 Kilka razy w tygodniu 

 Raz w tygodniu 

 Kilka razy w miesiącu 

 Raz w miesiącu i rzadziej 

 W ogóle nie korzystam 

 

5. Proszę określić, które stwierdzenia najbliżej Pana/Panią opisują: 

 Mogę łatwiej dotrzeć tam, gdzie chce i potrzebuje (Tak /Nie) 

 Zamieniam część podróży samochodem na rower elektryczny (Tak /Nie) 

 Zamieniam część podróży innym środkiem transportu na rower elektryczny (Tak /Nie) 

 Pokonuję dłuższe dystanse na rowerze (Tak /Nie) 

 

6. Liczba środków transportu w prowadzonym przez Panią/Pana gospodarstwie domowym 

• Samochód ….. 

o w tym: Diesel …..     Benzyna …..     Elektryczny …..     Hybrydowy ….. 

• Motocykl, skuter ….. 

• Rower ….. 

• Rower elektryczny ….. 

 

7. Czy posiadanie roweru elektrycznego zwiększyło zainteresowanie tym środkiem transportu wśród 

Pana/Pani członków rodziny i znajomych? 



 

 

 Tak 

 Nie 

 Nie wiem 

 

8. Pana/Pani status społeczno-zawodowy: 

 Pracujący 

 Niepracujący 

 Uczeń/student 

 Pracujący uczeń/student 

 Emeryt/rencista 

 Pracujący emeryt/rencista 

 

9. Liczba osób w prowadzonym przez Pana/Panią gospodarstwie domowym? ….. 



 

 

Załącznik nr 2 do umowy o przyznanie dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego – zgoda na wykorzystanie 

i rozpowszechnianie wizerunku 

 

 

Gdynia, …………… 202… r. 
 

………………………………………… 

       Imię i nazwisko Dotowanego 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie i 

rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach promocyjnych Gminy Miasta Gdyni 

związanych z wdrażaniem nowoczesnych technologii w transporcie, zwiększaniem udziału 

niskoemisyjnych środków transportu, równoważeniem transportu, a także zmniejszeniem 

hałasu na terytorium Gminy Miasta Gdyni oraz propagowaniem działań i postaw 

proekologicznych wśród jej mieszkańców.  

Zgoda obejmuje: 

1. utrwalanie mojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach audiowizualnych, 

2. umieszczenie mojego wizerunku na stronach internetowych oraz profilach 

społecznościowych Dotującego, takich jak: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram 

- bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

 

 
*niepotrzebne skreślić  

 

                                                                                           …………………………. 

                                                                                           podpis Dotowanego 



 

 

Załącznik nr 3 do umowy o przyznanie dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego – Zgoda na publikację 

danych osobowych (imię i nazwisko) związanych z wnioskiem i przyznaniem dotacji na zakup roweru 

elektrycznego. 

 

 

Gdynia, …………… 202… r. 
 

………………………………………… 

       Imię i nazwisko Dotowanego 

 

 

 

 

Zgoda na publikację danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikację danych osobowych (imię i nazwisko) wraz 

z datą i godziną wpływu do Urzędu Miasta Gdyni złożonego przeze mnie wniosku o przyznanie 

dotacji na zakup roweru elektrycznego oraz kwotę przyznanej dotacji w celu promocji Gminy 

Miasta Gdyni oraz propagowania działań i postaw ekologicznych wśród jej mieszkańców. 

Powyższe dane będą opublikowane przez Urząd Miasta Gdyni na oficjalnej stronie miasta – 

gdynia.pl. 

 

 
*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

                                                                                           …………………………. 

                                                                                           podpis Dotowanego 



 

 

Załącznik nr 4 do umowy o przyznanie dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego – Informacja o 

przetwarzaniu danych osobowych 

 

Stosownie do art. 13 i 14 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Gdyni, reprezentowana przez 

……..……………….. z siedzibą przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. 

2. Z administratorem, w związku z zawartą umową, można się kontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, 

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: mobilnosc@gdynia.pl, 

c) telefonicznie: +48 58 785 14 24. 

3. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-

mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: aleja Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. 

4. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji umowy o przyznanie dotacji celowej 

na zakup roweru elektrycznego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO. 

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana wizerunku będziemy przetwarzać w celu promocji Gminy Miasta 

Gdyni oraz propagowania działań i postaw proekologicznych wśród jej mieszkańców na oficjalnej stronie 

internetowej oraz mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora. Będzie się to 

odbywało na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 

W celu określonym w zadaniu poprzedzającym, związku z przyznaną dotacją na zakup roweru 

elektrycznego, upublicznieniu na stronie www.gdynia.pl podlegać mogą także Pani/Pana dane 

indentyfikacyjne oraz informacja o terminie złożenia wniosku i wysokości przyznanej dotacji jeśli została 

w tym zakresie wyrażona przez Panią/Pana zgoda. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym w ramach ustawy o dostępie do 

informacji publicznej oraz w zakresie zawartych porozumień, 

b) podmioty świadczące usługi z zakresu serwisu i asysty technicznej systemów informatycznych i 

programów dziedzinowych w Urzędzie Miasta Gdyni,  

c) operator pocztowy, z którym zawarta została umowa na świadczenie usług pocztowych i 

kurierskich, 

d) osoby korzystające ze strony internetowej www.gdynia.pl oraz oficjalnych mediów 

społecznościowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni. 

6. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych organizacji międzynarodowej. 

W związku z możliwością publikacji danych osobowych oraz wizerunku na oficjalnym koncie w medium 

społecznościowym Gminy Miasta Gdyni, takim jak Facebook, YouTube, Twitter, Instagram dane mogą 

zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują odmienne przepisy z zakresu 

ochrony danych osobowych, które mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Więcej, na 

temat zasad przetwarzania danych osobowych, w wykorzystywanych przez Administratora mediach 

społecznościowych, można dowiedzieć się z polityk prywatności zamieszczonych w serwisach. 

7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o 

otrzymane dane osobowe. 

8. Czas przetwarzania danych osobowych obejmować będzie okres wynikający z przepisów prawa 

upoważniających do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych osobowych, w szczególności okres 

wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

tj. aktualnie 10 lat. 

9. Zgodnie z przepisami RODO ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne,  

c) ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z 

obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

d) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem, 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, 

f) w sytuacji, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej 

cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie nie będzie miało wpływu na zgodność 

przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano przed wycofaniem zgody. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawarciem umowy jest warunkiem 

niezbędnym do otrzymania i rozliczenia dotacji celowej. Podanie pozostałych danych osobowych 

wykorzystywanych do prowadzenia działań promocyjnych przez Gminę Miasta Gdyni jest dobrowolne. 

mailto:mobilnosc@gdynia.pl
mailto:iod@gdynia.pl
http://www.gdynia.pl/


 

 

11. W przypadku pozyskania danych osobowych Dotowanego w inny sposób, niż bezpośrednio od niego 

samego, źródłem ich otrzymania może być osoba trzecia, np. pełnomocnik. Administrator będzie 

przetwarzał następujące kategorie danych Dotowanego: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, numer 

PESEL, informację o wysokości otrzymanej dotacji, numer konta.  

 

 

 


